
 

 

 

 سنن الرتمذي
 أبواب الطهارة

 

 معالي الشيخ الدكتور
 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

  
  المكان:  تاريخ المحاضرة:

 

 

 

 

 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 .السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 سم. 
 .صحبه أجمعينوالصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله و  ،العالمينالحمد هلل رب 

 والمستمعين.  اجزه عنا خير الجزاء، واغفر لنا وللحاضرينو  ،اللهم اغفر لشيخنا
  :-تعالىرحمه هللا -قال المصنف 

 :ما جاء في االستنجاء بالحجرين: باب
 خرج :قال ،هللا عبد عن عبيدة أبي عن قاإسح أبي عن إسرائيل عن وكيع حدثنا :قاال وقتيبة هناد حدثنا
 فأخذ ،وروثة بحجرين فأتيته :قال «أحجار ثالثة لي التمس» :فقال لحاجته -صلى هللا عليه وسلم- النبي

 «ركس إنها» :وقال ،الروثة وألقى الحجرين
 نحو هللا عبد عن عبيدة أبي عن قاإسح أبي عن الحديث هذا الربيع بن قيس روى  وهكذا :عيسى أبو قال

 أبي عن زهير وروى  ،هللا عبد عن علقمة عن قاإسح أبي عن رزيق بن وعمار معمر وروى  ،إسرائيل حديث
 أبي عن زائدة أبي بن زكريا وروى  ،هللا عبد عن يزيد بن األسود أبيه عن األسود بن الرحمن عبد عن قاإسح
 .اضطراب فيه حديث وهذا ،هللا عبد عن يزيد بن األسود عن يزيد بن الرحمن عبد عن قاإسح
 أبا سألت :قال مرة بن عمرو عن شعبة حدثنا قال: جعفر بن محمد حدثنا قال: العبدي بشار بن محمد حدثنا
 أي الرحمن عبد بن هللا عبد سألت :عيسى أبو قال ،ال :قال ؟شيئا   هللا عبد من تذكر هل هللا عبد بن عبيدة

 فيه يقض فلم هذا عن محمدا   وسألت ،بشيء فيه يقض فلم ؟أصح قاإسح أبي عن الحديث هذا في الروايات
 ،أشبه هللا عبد عن أبيه عن األسود بن الرحمن عبد عن قاإسح أبي عن زهير حديث رأى وكأنه ،بشيء
 قاإسح أبي عن وقيس إسرائيل حديث عندي هذا في شيء وأصح :عيسى أبو قال ،الجامع كتاب في ووضعه

 قيس ذلك على وتابعه ،هؤالء من قاإسح أبي لحديث وأحفظ أثبت إسرائيل نأل  ؛هللا عبد عن عبيدة أبي عن
 .الربيع بن
 فاتني ما :يقول مهدي بن الرحمن عبد سمعت :يقول المثنى بن محمد موسى أبا وسمعت :عيسى أبو قال

 ،أتم هب يأتي كان ألنه ؛إسرائيل على به اتكلت لما إال قاإسح أبي عن الثوري  سفيان حديث من فاتني الذي
 الحسن بن أحمد وسمعت :قال ،خرةأب منه سماعه ألن ؛بذاك ليس قاإسح أبي في وزهير :أبوعيسى قال

 ...وزهير زائدة   عن الحديث سمعت إذا :يقول حنبل بن أحمد سمعت :يقول الترمذي
 . ، زائدة  زائدة  

 عفا هللا عنك.
 قاإسح وأبو ،قاإسح أبي حديث إال غيرهما من تسمعه ال أن تبالي فال وزهير زائدة   عن الحديث سمعت إذا

 .انيد  م  اله   السبيعي هللا عبد بن عمرو :اسمه
 داني. م  اله  
 داني.م  اله  



 .اسمه عرفي   وال أبيه من يسمع لم مسعود بن هللا عبد بن عبيدة وأبو
أما  ه أجمعين،نبينا محمد وعلى آله وصحب ، وسلم وبارك على عبده ورسوله، وصلى هللاالحمد هلل رب العالمين

  بعد:
تقدم الكالم في االستنجاء بالحجارة،  "ما جاء في االستنجاء بالحجرين :باب": -تعالى رحمه هللا-فيقول المؤلف 

وأهل العلم يجعلون الحجر الذي له  ،وأنه مجزي إذا استوفى ثالثة أحجار مع اإلنقاء، وأال يقل العدد عن ثالثة
ثة، إذا كان اإلجزاء ال يكون إال بثالثة فماذا عن الحجرين؟ تقدم في كالم شعب ثالث يقوم مقام األحجار الثال

 «من استجمر فليوتر» :لعموم حديث وأن مرد ذلك إلى اإلنقاء ،أنه يجزي الحجر إذا أنقىاإلمام أبي حنفية 
لذي ساقه لكنه حديث مجمل بينه الحديث ا ،فعلق صحة االستجمار بالوتر، والوتر يحصل بواحد راستجمر فليوت

وفي حديث الباب يقول  "وأال يستنجي أحدنا بأقل من ثالثة أحجار: "من حديث سلمان الفارسي، وفيه سابقا  
قاال: حدثنا "كذلك  "وقتيبة بن سعيد"حافظ تقدم ذكره، بن السري ثقة  "ادحدثنا هن  ": -تعالى رحمه هللا-المؤلف 

 "عن أبي إسحاق" السبيعيبن يونس بن أبي إسحاق  "سرائيلعن إ" تقدم أيضا   الثقة اإلمام، ،بن الجراح "وكيع
 ثقة، ،بن عبد هللا بن مسعود "عن أبي عبيدة" -تعالى رحمه هللا-في كالم المؤلف  وسيأتي ذكر اسمه كامال  

 . من أبيه وال يعرف من حال أبيه شيئا  وسيأتي تصريح المؤلف بأنه لم يسمع 
صلى هللا عليه -قال: خرج النبي "بن أم عبد، الصحابي الجليل اي بن مسعود بن غافل الهذل "عن عبد هللا"

عليه الصالة -كانوا ال يتخذون الكنف في البيوت، بل يخرجون لقضاء الحاجة، فخرج النبي  "لحاجته -وسلم
لتمس لي ثالثة ا» أبحث لي ثالثة أحجار «التمس»يعني البن مسعود  "فقال" كالمعتاد لحاجته -والسالم
وفي  : فأتيته بحجرين وروثة"قال" يجزئ االستنجاء بأقل من الثالثة ذا يؤيد حديث سلمان وأنه الوه «أحجار

وفي بعض  "فأخذ الحجرين وألقى الروثة ،فأتيته بحجرين وروثة" "،أنها روثة حمار" :رواية ابن خزيمة
والركس لغة  «إنها ركس»قال: فأخذ الحجرة وألقى الروثة و "ة، بحجر ثالث آتني :يعني «ثالثا   أبغني» :الروايات

يعني مكان  «بحجر آتني» :، وفي رواية أحمد قالويقال: الركس الرجيع ،الرجس هو النجسفي الرجس، 
الروثة، فعلى هذا ال يجزي االستنجاء بحجرين ولو أنقى المحل، تضافرت على ذلك األدلة، منها حديث الباب 

ابنه أبي عبيدة الذي لم يصح سماعه من مسعود من طريق وما تقدمه من أحاديث، وهذا حديث عبد هللا بن 
 ورجحه المؤلف على رواية غيره.  ،أبيه، لكنه من رواية إسرائيل

وهكذا روى قيس بن الربيع "األسدي، أبو محمد الكوفي صدوق،  "قال أبو عيسى: وهكذا روى قيس بن الربيع"
 "وروى معمر"، يقول: "د هللا نحو حديث إسرائيلعن أبي عبيدة عن عب" يالسبيع "عن أبي إسحاق الحديث هذا

يعني  "عن أبي إسحاق" في، وهو ال بأس به عند أهل العلمالضبي الكو  "وعمار بن رزيق" يعني ابن راشد
ة عن عن أبي عبيد د، هناك عن أبي عبيدة حديث الباببن مسعو  "عن عبد هللا "عن علقمة بن قيسالسبيعي 

هكذا روى قيس بن الربيع هذا الحديث  :-كما قال المؤلف-من طريق  وأيضا  من طريق إسرائيل،  ابن مسعود
 عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة رائيل، كالهما يروي عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة، فقيس بن الربيع متابع إلس

 ،هبال بأس  "وعمار بن رزيق" اإلمام المعروفبن راشد الثقة ايعني  "وروى معمر"عن ابن مسعود، ثم قال: 
وعلقمة له  "عن ابن مسعود "عن أبي إسحاق عن علقمةقيس بن الربيع  زلةيعني قريب منزلته قريبة من من



بن مسعود، فإذا كانت الرواية من طريق أبي االثقة الفقيه له اختصاص بعلقمة بن قيس النخعي  اختصاص،
 :عيسى المؤلف، وسيأتي قوله ، ولم يصح سماعه من أبيه بإقرار المؤلف، بإقرار أبيمسعودعبيدة عن ابن 

كذلك،  محمد بن جعفر غندر أيضا  وشيخه  ،هذا بندار من رجال الستة صحيح، حدثنا محمد بن بشاربإسناد 
عبد هللا هل تذكر من عبد هللا بن قال: سألت أبا عبيدة " ثقة أيضا   "بن مرة وحدثنا شعبة عن عمر "قال: 
قرار هذا "قال: ال شيئا ؟ إذا كان ال أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه،  -تعالى رحمه هللا-لف من المؤ  تصريح وا 

ويضبطها أكثر من  ا  ويكون اإلنسان على ذكر منها ولو كان صغير  ، واألفعال قد تدركيذكر من حال أبيه شيئا  
يدة لم با عبففي أقواله من باب أولى، وهذا تصريح من المؤلف بأن أ ال يذكر شيئا  من حالهاألقوال، فإذا كان 

بينما الحديث عن علقمة بن قيس النخعي وله اختصاص بابن مسعود،  ،يدرك من حال أبيه شيئا ، وال يذكر شيئا  
سود عن أبيه األسود بن نه أصح األسانيد، وروى زهير عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن األ: إحتى قيل

عبد الرحمن بن يزيد عن األسود بن يزيد عن  عن أبي إسحاق عن زكريا بن أبي زائدةوروى  يزيد عن عبد هللا،
األسود  عن أبيه عبد هللا هذه الطرق الثالثة عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد هللا عن عبد الرحمن بن األسود

-عن عبد هللا، قال المؤلف  عن األسود عن أبي عبد الرحمن بن يزيد بن يزيد عن عبد هللا عن أبي إسحاق
روى من طريق أبي عبيدة عني مرة ي  هذا الحديث فيه اضطراب، ي ا حديث فيه اضطراب،: وهذ-تعالى رحمه هللا

ود بن يزيد عن عبد هللا، إذا عرفنا أن أبا عبيدة لم عن عبد هللا، ومرة عن األس عن أبيه، ومرة يروى عن علقمة
مكن أن يرجح على وهل ي ؟فهل يمكن أن يرجح على حديث علقمة من أبيه ولم يذكر من حال أبيه شيئا   يسمع

هو الذي  :فيه اضطراب، الحديث المضطرب :يقول ؟بينا   وقد أدركه إدراكا   حديث األسود بن يزيد عن عبد هللا
يروى على أوجه مختلفة متساوية، يروى على أوجه يعني على أكثر من وجه، وتكون هذه األوجه مختلفة، إن 

 هاالترجيح بيناالضطراب، بحيث ال يمكن  بعض انتفى كانت متفقة فال اضطراب، إذا أمكن ترجيح بعضها على
 عبيدة عن أبيه، فكيف يصف الحديثح حديث أبي رج   -تعالى رحمه هللا-لمؤلف ليتحقق االضطراب، اإلمام ا

هذا خالف ما عليه أهل العلم في حد المضطرب، مع أن اإلمام البخاري رجح  ؟باالضطراب مع إمكانه الترجيح
 بين في الروايات -رحمه هللا-وهذا حديث فيه اضطراب، الترمذي  :ة على ما سيأتي، يقولغير رواية أبي عبيد

 في روايته عن عبد هللا.  فيه اختلفواوأن الرواة  ،االضطرابوالطرق السابقة وجه هذا 
بن مرة، وهؤالء  وشعبة عن عمر قال: حدثنا محمد بن بشار العبدي، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا 

وعرفنا أن هذا نص  ،قال: ال : سألت أبا عبيدة بن عبد هللا هل تذكر من عبد هللا شيئا ؟كلهم ثقات أثبات، قال
 ، وهو الراجح من أقوال أهل العلم. من أبيه شيئا  صحيح صريح في أن أبا عبيدة لم يسمع 

 سأل، لم يرجح حتى سأليعني أبو عيسى ما رجح حتى  "قال أبو عيسى: سألت أبو عبد هللا بن عبد الرحمن"
؟ صحيات في هذا الحديث عن أبي إسحاق أأي الروا -يعني الدارمي اإلمام- سألت عبد هللا بن عبد الرحمن"

تردد في  هيعني البخاري، كأن "فيه بشيء ا  عن هذا فلم يقض  وسألت محمد"، يقول: "فيه بشيء فلم يقض  
فيه  عن هذا فلم يقض   -يعني البخاري - ا  وسألت محمد" ثم أثبت في صحيحه رواية اعتمدها ورجحها ،الجواب

رأي حديث زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن األسود عن أبيه عن  -يعني البخاري - بشيء، وكأنه



في  جه في صحيحهكتابه الجامع، يعني خر  يعني بالصحة وأقرب إلى الصواب، ووضعه في  "عبد هللا أشبه
 بروث.ال يستنجى  :باب

وقيس عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد  صح شيء في هذا عندي حديث إسرائيلعيسى: وأ وقال أب"
إسحاق عن  ح حديث إسرائيل عن أبيإذا كان يرج    "لحديث أبي إسحاق من هؤالءألن إسرائيل أثبت وأحفظ  ؛هللا

نه فهل رجح الرواية على با عبيدة لم يعرف من حال أبيه شيئا  ولم يسمع مبأن أ عن عبد هللا ويقر عبيدةأبي 
ال من جهة أنها أثبت ال من باب الصحة رواية زهير من جهة التصحيح أبيه  عبيدة عن ألن رواية أبي ؟وا 
فهل يعني هذا أنه يصحح  عنده أثبت من المتصلة ةالمنقطع إذا كانت الرواية ..منقطعة، فيكون الحديث عنده

 المتصل أولى بالتصحيح من المنقطع،شك أن  اإلجمالي اليعني الترجيح  المنقطعة، أو يطعن في المتصلة؟
إياها على المتصلة ال شك أنه قدح في  هترجيح ابانقطاعه مع إقراره المنقطعةرواية للكن ترجيح الترمذي ل

ال ما هو بظاهرال أنه تصحيح للمنقطعة صلةالمت ال ما هو بظاهر؟ ظاهر يا اإل، ظاهر وا  ألنه قد  ؟خوان وا 
، ثم يرجح شيئا  حال أبيه  يف يقول اإلمام الترمذي يسوقه بإسناده الصحيح أن أبا عبيدة ال يذكر منيقول قائل: ك

على  ولم يصح سماعه من أبيه يرجحه رجل الذي ال يذكر من حال أبيه شيئا ،من طريق هذا الالذي جاء هذا 
نما هو  ،ال ؟متصلأو أنه أرجح من ال ألن الترمذي يرى أن المنقطع صحيحهل الرواية المتصلة،  ليس لهذا، وا 

 وأثبت وأشبه على ما يقول.  لماذا؟ ألن راوي المنقطعة أحفظ يقدح في الرواية المتصلة،
 عن عبد إسحاق عن أبي عبيدة عن أبي سرائيل وقيسحديث إ يقال أبو عيسى: وأصح شيء في هذا عند"

 من معمر بن راشد وعمار بن رزيق وزهير يعني "أبي إسحاق من هؤالء وأحفظ لحديث ألن إسرائيل أثبت ؛هللا
؟ إذا عرفنا السبب ألن إسرائيل أثبت وأحفظ لحديث أبي إسحاق، ؛وزكريا بن أبي زائدة، أثبت من هؤالء كلهم

وفيها المرفوع وفيها  كان فيها المتصل وفيها المنقطع وفيها المرسل وفيها الموصولو  تعارضت الروايات
هذا  ،ةدطر بأحكام م االختالفاألربعة ممن يحكم على مثل هذا ند أهل العلم معروفة عالالموقوف، األقوال 

، ومنهم من ا  والوقف مطلق  والرفع، ومنهم من يحكم لإلرسالمطلقا   لالتصالمعروف، منهم من يحكم  مفروغ منه
م تحاأبا وكأنه تبع في هذا  ،على األكثر حكم لألحفظ يحكم لألكثر، ومنهم من يحكم لألحفظ، وهنا الترمذي

ه، وقد قال في الحديث مثل ما قال الترمذي، وهو إمام من أئمة تحاتم الرازي هذا منهجه وهذه طريق وأبالرازي، 
يعني  سيما ما أودعه البخاري في صحيحه، لبخاري؟ الامة اإلمام إمامته من إما أينالحديث ال يقدح فيه، لكن 

 ؟رجحلكبار فمن يول أبي حاتم، أو مع قول األئمة اأو مع قمد إذا اختلف قول اإلمام البخاري مع قول اإلمام أح
الذي تلقته األمة  يعني ترجيحه مدون في صحيحهمدون  هإن كان قول هصحيحنعم إن كان قول البخاري في 

ن كان قوله مما يروى عنه في غير كتابه فقوله كغيره من األئمة ينظر فيه، يعني  قبولبال فال يرجح عليه أحد، وا 
جيح ذكره اإلمام الترمذي عن البخاري ما هو في صحيحه إنما نقله الترمذي عن البخاري في جامعه ان التر لو ك
 من األئمة، يعني ليس بأحفظ من اإلمام أحمد، وليس بأكثر تعليل قول البخاري مثل غيره ،ر: ينظنقول

لذي تلقته اكالمه في صحيحه  من على بن المديني، هو كغيره من األئمة ينظر فيه، لكن إذا أودع لألحاديث
، اإلمام البخاري لما رجح رواية الرفع في حديث ابن عمر في رفع اليدين األمة بالقبول، فيرجح على غيره مطلقا  

ح الوقف، يعني لو كان قول البخاري منقول من قبل الترمذي أو غيره، منقول بعد الركعتين، واإلمام أحمد رج  



األمة  همام أحمد، لكن ما دام في صحيحه، وصحيحه له شأن عند األمة، تلقتعنه نظرنا في قوله مع قول اإل
، مع أنه ال يلزم إمام -رحمه هللا- ال ينظر لقول أحد مع قوله :بالقبول حتى اكتسب القطيعة بهذا القبول، قلنا

 يلزم مجتهد بقول مجتهد.؟ ال قلد أبا حاتم ولم يقلد البخاري  : لماذا الترمذي ما قلد البخاري؟بقول إمام، ال نقول
حديث زهير عن أبي  -يعني اإلمام البخاري - وكأنه رأى ،فيه بشيء عن هذا فلم يقض   وسألت محمد"يقول: 

وأقرب إلى الصواب  ،ي أشبه بالصحةيعن "أشبه عن عبد هللا إسحاق عن عبد الرحمن بن األسود عن أبيه
ذا وجدنا الترجيح من قبل "ووضعه في كتابه الجامع" أما إذا  اإلمام البخاري في جامعه لم ننظر إلى غيره، وا 

وينظر في ترجيحه مع أقوال األئمة  ،إمام من أئمة المسلمين :وجدنا ترجيحه فيما ينقل عنه خارج الجامع قلنا
 . اآلخرين

 ؛عن أبي عبيدة عن عبد هللا إسرائيل وقيس عن أبي إسحاق قال أبو عيسى: وأصح شيء عندي في هذا"
ر وهو إمام وعمار بن م  مع   يعني من هؤالء مجتمعين، "وأحفظ لحديث أبي إسحاق من هؤالء ائيل أثبتألن إسر 

وتابعه يعني إسرائيل على روايته  ،دة، وهنا رجح رواية األحفظ على رواية األكثررزيق وزهير وزكريا بن أبي زائ
 بن الربيع. قيس  بن الربيع،ن أبي إسحاق، تابعه على ذلك قيس ع
يقول: سمعت عبد " -العنزي المعروف، شيخ األئمة-" أبو عيسى: وسمعت أبا موسى محمد بن المثنى قال"

الرحمن بن مهدي يقول: ما فاتني الذي فاتني من حديث سفيان، عن أبي إسحاق إال لما اتكلت به على 
يضبط حديث أبي  ال يخرم منه كلمة، يعني أنه يعني يأتي به على وجهه "إسرائيل، ألنه كان يأتي به أتم

الترجيح في مثل هذه ، مام الترمذيمن قبل اإل هولهذا رجح على غير  إسحاق، إسرائيل يضبط حديث أبي إسحاق،
اية إسرائيل على رواية المواطن ال يتسنى لكل أحد، ال يتسنى لكل أحد، فلو نظرنا كيف رجح اإلمام الترمذي رو 

ليهم رواية واحد ال شك أن القرائن دلته على ترجيح رواية أربعة أو خمسة يرجح ع أئمة حفاظ ثقات مجتمعين
وأن الحديث الذي من طريق إسرائيل يروى بسند سيما  وغيره رجح رواية غير إسرائيل على روايته ال ،إسرائيل

، واالتصال االنقطاع المتصل لذات ح المنقطع علىوعرفنا أن الترمذي ال يرج    ورواية غيره متصلة،منقطع، 
نما ي  عل المتصلة بهذه الطريق المنقطعة. وا 

في أبي إسحاق " ية ثقة ثبت عند األئمة توفي سنة اثنتين وسبعين ومائةهو ابن معاو  "وزهير :قال أبو عيسى"
كذا  "خرةآألن سماعه منه ب" ق ليس بذاك، يعني ليس بذاك القوي عن أبي إسحا يعني في روايته "ليس بذلك

- وسمعت أحمد بن الحسن :قال" أبو إسحاق بالقصر، يعني بعد ما تغير ةخر أبضبط هنا، ويضبطه أهل العلم 
أحمد بن  : سمعتيقول" ، توفي سنة خمس ومائتينالجوال، أحد أوعية العلم ،الحافظ "الترمذي -بن جنيدب

ألنه يروي عنه الترمذي وهو يروي عن أحمد، لعله سنة خمسين ومائتين؛  "حنبل يقول: إذا سمعت الحديث
 "الترمذي يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا سمعت الحديث عن زائدة وزهيرحمد بن الحسن ت أعسم"
ال تسمعه من غيرهما إال فال تبالي أ إذا سمعت الحديث عن زائدة وزهير" ئدة بن قدامة الثقفي أحد األعالمزا

 "الهمداني ي السبيعبن عبد هللا وعمر  :وأبو إسحاق اسمه" طاالختالألنه سمع منه بعد  حديث أبي إسحاق"
عرف وأبو عبيدة بن عبد هللا بن مسعود لم يسمع من أبيه وال ي  "، توفي سنة تسع وعشرين ومائة ثقة عابد



العادة أن من اشتهر بشيء من  لكنه مشهور بكنيته، وهذه هي ،سماه اإلمام مسلم في الكنى سماه عامرو  "اسمه
 فإنه يضيع ما سواه.  أو لقب اسم أو كنية

البخاري  جها اإلماملى رواية زهير التي خر  شارح المبارك فوري: يقول: اعلم أن الترمذي رجح رواية إسرائيل عال
في صحيحه، يقول: اعلم أن الترمذي رجح رواية إسرائيل على رواية زهير التي وضعها اإلمام البخاري في 

 ى رواية معمر وغيره بثالثة وجوه: وعل ،صحيحه
 وغيرهما. زهير ومعاوية أثبت وأحفظ لحديث أبي إسحاق من األول: أن إسرائيل 
عن عبد  اق عن أبي عبيدة عن أبي عبد هللابن الربيع تابع إسرائيل على روايته عن أبي إسحالثانية: أن قيس 

 هللا.
خر عمره، يعني بعد االختالط والتغير وسماع زهير منه فيي آ سماع إسرائيل من أبي إسحاق ليس فيالثالث: أن 

 ح الترمذي بها رواية إسرائيل على رواية غيره. آخر عمره، هذه األوجه التي رج  
فميا قيال فيي الوجيه األول: فهيو معيارض بميا في كل من هذه الوجه الثالثية نظير،  قلت: -الشارح يقول كذا- قلت

سييرائيل : سييألت أبييا داو جييري قييال اآل ومييا قييال فييي  إسييحاق فقييال: زهييير فييوق إسييرائيل بكثييير، أبيييفييي د عيين زهييير وا 
 ، وشيريك أوثيق مين قييس،ا  القاضيي تيابع زهيير  ا  ثاني مين متابعية قييس بين الربييع لروايية إسيرائيل فيإن شيريكالوجه ال
وأبيو مييريم، وزكرييا بيين أبيي زائيدة، ومييا قاليه فييي  د الحنفييوابين حمييا ا  إبيراهيم بيين يوسيف عين أبيييهتيابع زهييير  وأيضيا  

 . .في الميزانالوجه الثالث فهو معارض بما قال الذهبي 
سييرائيل عيين أبييي إسييحاق لييين، سييمعا منييه بيي خرة أو  بمييا فييي ذلييك إسييرائيل  ؟خرةبييأقييال أحمييد حنبييل: حييديث زكريييا وا 

التييي رجحهييا الترمييذي، فظهيير اآلن أنييه ليييس لتييرجيح رواييية إسييرائيل وجييه صييحيح، بييل الظيياهر أن التييرجيح لرواييية 
وال  إلمام الترمذي من أئمية هيذا الشيأنإذا اعتبرنا ا يعنيمام البخاري ووضعها في صحيحة، زهير التي رجحها اإل

عيين طالييب علييم، لكيين أييين إماميية الترمييذي ميين إماميية  يتطيياول عليييه عييالم فضييال  ال يقييدح فيييه أحييد، إمييام يعنييي 
سيواء كيان فيي جامعيه أو فيي علليه، هيو  ،ل اإلميام الترميذي فيي العليل عليى البخياري معو   ؟البخاري في هذا الشأن

  على اإلمام البخاري.ا  يعول كثير 
أنهميا  ى ابين أبيي حياتم عين أبييه وأبيي زرعيةحكي :-فيتح البياري  مقدمية- ابين حجير فيي مقدمتيهيقول: قيال الحيافظ 

تبعهمييا فييي ذلييك، والييذي يظهيير أن الييذي رجحييه البخيياري هييو األرجييح، وبيييان رجحييا رواييية إسييرائيل، وكييأن الترمييذي 
الراجح على الروايات كلها، أم طرييق إسيرائيل وهيي عين عبييدة عين هؤالء األئمة مشعر بأن كالم مجموع  ذلك أن

، أو روايية زهيير وهيي عين عبيد اليرحمن بين األسيود عين فيكيون اإلسيناد منقطعيا  أبيه وأبو عبيدة لم يسمع مين أبييه 
لييى إسييرائيل أثبيي ؛صييحيح وهييو تصييرف   ،أبيييه عيين ابيين مسييعود فيكييون متصييال   ت ميين ألن األسييانيد فيييه إلييى زهييير وا 

ذا تقرر ذبقي عليى الحفياظ فيي الحيديث  االخيتالفألن  فية؛االضطراب في الحديث من ى لك كان دعو ة األسانيد، وا 
 إال بشرطين.  ا  ال يوجب أن يكون مضطرب

 م، وال يعل الصحيح بالمرجوح. د   حد األقوال ق  أفمتى رجح  ختالفاستواء وجوه االأحدهما: 
قواعد المحدثين، أو يغلب على الظن أن ذلك الحافظ لم يضبط ذلك  االستواء أن يعتذر الجمع على وثانيهما: مع

، ويتوقف في الحكم لصيحة ذليك الحيديث ليذلك، باالضطرابوحدها يحكم على تلك الرواية  الحديث بعينه، فحينئذ  



هيا إسيناد من عنيه ال يخليو المختلفية؛ ألن الروايات على أبي إسحاق فيه االختالف هوهاهنا يظهر عدم استواء وجو 
ليى روايية زهيير، أنيه يمكين رد أكثير الطيرق إ ذكرهميا عين زهيير وعين إسيرائيل، ميع قين المقدميمن مقال غير الطر 
رواه الطبرانيي  وقيد قيد تيابع زهييرا  بين أبيي إسيحاق ؛ ألن يوسف بن إسحاق لك تقديم رواية زهيروالذي يظهر بعد ذ

أبيو بكير بين أبيي  أبيي إسيحاق كروايية زهيير، ورواه عينفي المعجم الكبير من رواية يحيى بن أبي زائيدة عين أبييه 
زهيير عن ابن مسعود كرواية  األسود عن أبيهشيبة في مصنفه من طريق ليث بن أبي سليم عن عبد الرحمن بن 

ن كان يث فإنه يعتبر بيه ويستشيهد، فيعيرف أن ليه مين روايية عبيد اليرحمن ضعيف الحد عن أبي إسحاق، وليث وا 
  .انتهى كالم الحافظ بن  األسود عن أبيه أصال  

واعتميده مين الروايية المتصيلة، وتكيون روايية زهيير  -رحميه هللا تعيالى-جيه اإلميام البخياري وعلى هذا يرجح ميا خر  
ن كانت روايته عن أبي  إسحاق  ،محفوظة حينئذ    . خرةبأوا 

فقيه ابين حجير فيي خرة كميا صيرح بيذلك الترميذي وواوروايية زهيير عين أبيي إسيحاق بيأ كيف تكون الرواية محفوظية
الييراوي إذا تغييير واخييتلط  ؟عنييه بعييد التغيييرفيكييف تكييون محفوظيية وقييد روى  ؟ وافقييه بيين حجيير فييي التقريييبالتقريييب

ميين أقوالييه، ومثييل هييذا ال يمكيين أن  ميين حديثييه، وال يعييي شيييئا   هنيياك التغييير الكلييي المطبييق بحيييث ال يحفييظ شيييئا  
 مين دون زهيير ميا يمكين أن ييروي عين مثيل هيذا، إنميا ييروي ال يروي عنه زهير وال غير زهير، حتى  يروى عنه،
يضيبط بعيض  ،ئا  يوال يضيبط شي إذا كيان يضيبط شييئا  تغير ومثل زهير إنما يروي عن الراوي إذا تغيير  نزهير عم
فيكيون ميا رواه زهيير عنيه بعيد التغيير منيه مميا ضيبطه وأتقنيه، وكلكيم يعيرف  ،األحادييثوال يضبط بعض  أحاديثه

وحصييل عنييده بعييض االخييتالف بعييض القصييص  عمييره إذا وصييل الثمييانين أو تعييدها تغييير فييي أخييراإلنسييان إذا 
 االضيطرابده شيء من واألحداث يسوقها كما هي، كما كان يسوقها في العشرين من عمره، وبعضها يحصل عن

 وتكييون  تغيييرال بعييد عنييه روى  زهييير يكييون  كيييف :يقييول اللييئ ؛واليينقص وبعييض التغييير فييي سييياقها، والتقييديم والتييأخير

 أبييي عيين روى  إنمييا التقريييب فييي زهييير أن ويعتييرف محفوظيية :يقييول حجيير بيينا الحييافظ لميياذا ؟محفوظيية عنييه روايتييه

 فيكيون  أشيياء، ويضيع شيئا   يحفظ المتغير لكن التغير بعد عنه وروايته محفوظة تكون  نعم :نقول التغير، بعد إسحاق

  ظاهر. هذا إذا   وأتقنه، ضبطه مما هذا
 صوح، إذا الحوديث بموتن ونكتفوي ،إليهوا نلتفوت وال عليهوا نعورج ال األموور هذه مثل أن خواناإل بعض من اقتراحات

 .ضوئه على هةالفقي المسائل ونقرر
 العلييم طاليب تخييري  لكين شييوي، لنيا أرييح يكييون  فقهيي مييتن نأخيذ ألمييور،ا هيذه لمثيل تعرضيينا ميا تعرضيينا ميا إذا :نقيول

 لكين األميور، هيذه مثيل إليى يؤهليه ال تحصييله كيون ي قيد اإلخيوان بعيض نعيم األهميية، ييةغا فيي األمور هذه مثل على

 .-هللا شاء إن- قلحي
 .سم
  .عنك هللا عفا
 :به يستنجى ما كراهية في جاء ما :باب



 مسوعود بون هللا عبود عون علقموة عون الشوعبي عون هنود أبوي بون داود عون غياث بن حفص حدثنا قال: هناد حدثنا

 فويو  .«الجون مون إخووانكم زاد فإنوه بالعظوام وال بالروث تستنجوا ال» :-وسلم عليه هللا صلى- هللا لرسو قال :قال

 .عمر وابن وجابر وسلمان هريرة أبي عن الباب
 علقموة عون الشوعبي عون هنود أبوي بون داود عن وغيره إبراهيم بن لإسماعي الحديث هذا روى  وقد :عيسى أبو قال

- النبوي إن :الشوعبي فقوال ،بطولوه الحوديث ...الجون ليلة -وسلم عليه هللا صلى- يالنب مع كان أنه هللا عبد عن
 لإسوماعي روايوة وكوأن «الجون مون إخووانكم زاد فإنوه ،بالعظام وال بالروث تستنجوا ال» :قال -وسلم عليه هللا صلى
- عمور وابون جوابر عون البواب وفوي ،العلوم أهول عنود الحوديث هوذا علوى والعمول ،غياث بن حفص رواية من أصح
 .-عنهما هللا رضي
 االسيتنجاء يكيره التيي األشيياء بييان أي  "بوه يسوتنجى ما كراهية في جاء ما :باب" :-تعالى هللا رحمه- المؤلف يقول

 إنميا اللفيظ لهيذا السيلف إطالقيات وأكثير والسينة الكتاب  من النصوص بها وجاءت التحريم، بها يراد هنا والكراهة بها،

ن التحييريم، بييه ويييراد بييه يقصييد  علييى احملوهيي للتحييريم قسيييمةال الكراهيية تنزيييه،لل الكراهيية لعييج علييى العلميياء اصييطلح وا 

 الصيحابة لسان على أيضا   وجاءت التحريم، بها يراد الكراهة جاءت والسنة الكتاب نصوص النصوص وأكثر التنزيه،

 بهييا ريييدون وي الكراهيية يطلقييون  الكبييار مييةاألئ والشييافعي، وأحمييد حنفييية وأبييي مالييك لسييان علييى حتييى واألئميية، والتييابعين

، والكراهية بالكراهية تيرجم اإلميام قائيل: يقيول الليئ "بوه يسوتنجى موا كراهيوة فوي جاء ما :باب" معنا، ما ومنها التحريم،
ذا راجيع كتيب األصيتنجاء بما يذكر مكيروه، مين روث و االس -حكم هذا مكروه-أن الحكم تعني  ول وجيد عظيام، وا 

عليه، والكراهية عنيد أهيل العليم تيزول بيأدنى اوال يعاقيب فاعليه، يثياب تاركيه وال يعاقيب فاب تاركيه أن المكروه ميا يثي
حاجة، فإذا احتاج إلى ما ذكر زالت الكراهة، نقول: هذا الكالم ليس بصحيح، ويحصيل خليط كبيير حينميا تختليف 

عنييد أهييل العلييم  االصييطالحيةرفييية الع ةقييحينمييا تختلييف الحقي  الشييرعية، مييع الحقيقيية االصييطالحيةالحقييائق العرفييية 
ور كبيير، وقيل مثيل ظيارتكبنيا مح االصيطالحيةنيا الكراهية عليى الكراهية لمحقيقة الشرعية، في مثيل هيذا إذا حمع ال

 الحقيقية عليى الينص هيذا حملنيا إذا  «واجب الجمعة غسل» :-والسالم الصالة عليه- النبي قول هذا فيما إذا حملنا 

 فييي التسيياهل فييي ور،المحظيي ارتكيياب فييي هييذا أن إال نفسييه، ورالمحظيي فييي وقعنييا التييأثيم وهييو الحيةاالصييط العرفييية

 واتفقييوا العلييم أهييل ميين حصييلت االصييطالحات فهييذه شييرعا ، يوجييب لييم أميير فييي التشييديد فييي وذاك ،ورالمحظيي ارتكيياب

 وجيدنا الشيرعة الحقيائق أو اللغويية تكان سواء باالصطالحات هاانقار  إذا لكن كتبهم، عليها ناولواوت هاو وتداول عليها،

 كيان الشيرعي االسيتعمال مين العلمياء عنيد االصطالحي العرفي االصطالح قرب ما كل نعم ،االختالف من نوع فيها

 بيد ال العلم أهل عند االصطالح في ةامشاح وال االصطالح حصل إذا لكن ،االضطراب  هذا مثل يحصل اللئ ،أولى

 زكيياة فييي الحنفييية لقييو  إلييى نظرنييا لييو يعنييي موضييعها، فييي حقيقيية كييل ،موضييعه فييي شيييء كييل الحقييائق إلييى ننظيير أن

نما فرض ليست أنها الفطر  والواجيب قطعيي، بيدليل ثبت ما الفرض أن عندهم االصطالح أن على ا  بناء واجبة هي وا 

 لةمسيأ حيال كيل عليى  "الفطير زكياة -وسيلم علييه هللا صلى- هللا رسول فرض" يقول: والصحابي ،ظني بدليل ثبت ما

 مراعاتها. من بد ال الثالث الحقائق واختالف االصطالحات اختالف
 بين "غيواث بن حفص حدثنا :قال" المعروف الحافظ الثقة ،السري  بن "هناد "حدثنا :-تعالى هللا رحمه- المؤلف يقول

 عوون" ا  أيضيي ثقيية مييوالهم القشيييري  "هنوود أبووي بوون وددا "عوون ثقيية أيضييا   الكييوفي عميير أبييو النخعييي، معاوييية بيين طلييق



عبوود هللا بوون  "عوون فقيييه ثقيية كييذلك ،النخعييي قيييس بيين "علقمووة عوون" معييروف فقيييه ثقيية شييراحيل، بيين عييامر "الشووعبي
فإنوه زاد إخووانكم مون  اموال بالعظو ال تسوتنجوا بوالروث» :-صولى هللا عليوه وسولم-مسعود قال: قوال رسوول هللا 

وال »لرجييييع، رجييييع اليييدواب، يعنيييي ا «بوووالروث» ،ناهيييية، واألصيييل فيييي النهيييي التحيييريم (ال)ال تسيييتنجوا  "«الجووون
وفيي  «زاد إخوانكم من الجون هفإن»وتقدم الكالم فيهما، في الدرس الماضي والعلة في ذلك  ،جمع عظم «بالعظام

يقيع فيي أييديكم أوفير ميا  لكم كل عظم ذكر اسم هللا عليه»ه عن الزاد فقال: و وسأل رواية مسلم في قصة ليلة الجن
، فإنييه فإنييه يعييود إلييى أقييرب مييذكور وهييو العظييام «خييوانكم ميين الجييند إاز فإنييه »، «بعييرة لييدوابكميكييون لحمييا ، وكييل 

لكيم كيل » :وأما الروث فإنه علف دوابهم كميا جياء مفصيال  عليى روايية مسيلم، سيألوه عين اليزاد فقيال ،يعني العظام
فإنييه زاد »هييذه ب التعليييلجيياء  «عظييم ذكيير اسييم هللا عليييه يقييع فييي أيييديكم أوفيير مييا يكييون لحمييا ، وكييل بعييرة لييدوابكم

بكونهمييا ال يطهييران، التعليييل بييأكثر ميين عليية كونييه زاد  :قطنيوجيياء التعليييل فييي رواييية الييدار  «إخييوانكم ميين الجيين
طيرد فيي زاد طعام والعليف، وعليى هيذا يلإفساد ل إخواننا من الجن، أو علف  دوابهم ظاهر، تكون العلة لهذا، وهو

العليية الييواردة فييي هييذا الحييديث هييي منيياط الحكييم،  :بييه، إذا قلنييا االسييتنجاءجييوز اإلنييس وعلييف دواب اإلنييس، ال ي
ليو أتينيا بيروث  ال تطهير حكميي؟ بمعنيى أنيها  تطهير حقيقي أو تطهير حكمي؟ تطهير حقيقي و  رانيطه    فإنهما ال
ال ما يكفي؟ابروث أو بعظم ما وجد غيره ف لو أتى شخص أو عظم  ،أنقيا المحيل ستعملهما وأنقيا المحل، يكفي وا 

 نعم؟ فإنهما ال يطهران، المنفي هنا  الطهارة الحقيقية أو الطهارة الحكمية؟  ؟الحجارة هوطهراه كما تطهر 
 الطهارة الحكمية. طالب: 

نيه قييد يحميل علييى الطهيارة الحقيقييية، بمعنييى أن : إنعيم الطهييارة الحكميية، الطهييارة الحكميية منتفييية، وقيد يقييول قائييل
سيييما إذا كانييت  والييرجس اليينجس، فييالنجس ال يطهيير يزيييد المحييل نجاسيية، ال س هييو الييرجس،الييروث ركييس، والييرك

لحيم ال يتجيه إليى القيول بأنهيا طهيارة حكميية، الروثة حميار كميا فيي الحيديث السيابق، لكين إذا كانيت روثية ميأكول 
 ليى الحقيقيية، وهيي فيميال الطهيارة عأما الطهارة الحقيقية فقد تحصل، هذا بالنسبة لليروث، بالنسيبة للعظيم قيد تحمي

يبقيى أنيه ال يزيلهيا حكميا ، ة يزييل النجاسية حقيقيإذا كان العظم طري أمليس ال يزييل النجاسية، لكين إذا كيان خشين 
النهييي  :ألنييه قييد يقييول قائييل ؟لييذات المنهييي عنييه أو ألميير خييارج وث والعظييامبييالر  االسييتنجاءوعلييى هييذا النهييي عيين 

ال ال؟  ما وجدت إال هذا وتنظفت، تصح الطهارة حينئذ   لكن ثابت والتحريم حاصل واإلثم الزم،  وا 
فيإن العبيادة تبطيل، أو العقيد أيضيا  يبطيل ميع عرفنا أنه إذا  كان النهي عائد إلى ذات المنهي عنه أو إليى شيرطه 

ال  العلية فإنهمييا :التحييريم، فيالنهي هنييا ليذات المنهييي عنيه إذا قلنيياذا عياد إلييى أمير خييارج فإنيه يصييح ميع التحيريم، إ
 ألمير خيارجالنهيي  :ألنه ال يطهر، أما إذا عللنا بأنه زاد إخواننا مين الجين قلنيا صار لذات المنهي عنه؛ ،يطهران

ذا ثبتييت رواييية فيحصييل التطهييير بييه مييع وأثبتهييا بعضييهم  ،قطنيهييي عنييد الييدار و  "ال يطهييران افإنهميي" :التحييريم، وا 
النهييي زاد ألميير  :قلنييا «فإنهييا زاد إخييوانكم ميين الجيين» :م، لكيين لييو لييم يييرد فييي اليينص إال حييديث البييابانتهييى الكييال

 الصيالةليذلك عليى أو مسيبل ال أثير  كمن صلى بعمامة حرير أو خياتم ذهيبخارج عن العبادة، وال ارتباط له بها 
ن كان محرما .   وا 

د مسييلم عنيي "وسوولمان" وهييذا عنييد اإلمييام البخيياري  "فووي البوواب عوون أبووي هريوورة": -رحمييه هللا تعييالى-يقييول اإلمييام 
 ."وابن عمر" عند مسلم ر"وجاب" األربعةو 



ليية بن "قال أبو عيسى: وقد روى هذا الحديث إسماعيل بن إبراهيم" ثقية ثبيت  ،مقسيم األسيدي، المعيروف بيابن ع 
صوولى هللا عليووه -النبووي   هنوود عوون الشووعبي عوون علقمووة عوون عبوود هللا أنووه كووان مووعأبووي داود بوون  وغيووره عنوود"

ى هووذا وقوود رو " اقييرأ الحييديث بطولييه أو ،أتييم الحييديث :بنصييب الحييديث أي "ث بطولووهليلووة الجوون، الحوودي -وسوولم
ليية ثقية المعروف بي الحديث إسماعيل بن إبراهيم"  شوعبي عون علقموةعون ال وغيوره عون داود بون أبوي هنود"ابن ع 

ي بونن الفقوال الشوعبي: أ ،الحوديث بطولوه ليلة الجن.. -صلى هللا عليه وسلم-عن عبد هللا أنه كان مع النبي 
لكيين ثبييت فييي  "«ال تسووتنجوا بووالروث وال بالعظووام فإنووه زاد إخوووانكم موون الجوون»قووال:  -صوولى هللا عليووه وسوولم-

 "منيا أحيدميا صيحبه " " يعني ليلة الجنيما صحبه منا أحد"صحيح مسلم وفي جامع الترمذي أن ابن مسعود قال: 
لية عن داود بن أبي هنيد لحفي هذا ا ليلة الجن -صلى هللا عليه وسلم-أنه كان مع النبي  ديث الذي يرويه ابن ع 

-فيي صيحيح مسيلم وجيامع الترميذي ابين مسيعود  ،عين ابين مسيعود، سيند ظياهره الصيحةعن الشعبي عن علقمة 
وكووأن "يقيول:  -رحميه هللا تعيالى-يعنيي  ليلية الجين، المؤلييف  "ميا صييحبه منيا أحيد"يقيول:  -رضيي هللا تعيالى عنيه

روايتيه أصيح مين روايية حفيص بين  :ليية يقيولإسيماعيل بين ع   "ية حفوص بون غيواثرواية إسماعيل أصح من روا
وهييي فييي صييحيح  ،يعنييي متييأخر جييدا   ،غييياث، يعنييي التييي سيييرويها المؤلييف بإسييناده فيمييا يييأتي فييي كتيياب التفسييير

ففييي رواييية إسييماعيل والعليية فييي ذلييك ألن راوييية إسييماعيل مقطوعيية، ورواييية حفييص بيين غييياث مسييندة  ،مسييلم أيضييا  
 هي من كالم الشعبي، وراية حفص إلى ابن مسعود. 

ألن رواييية  ؟أصييح ميين رواييية حفييص لميياذا ..خييوان، اآلن رواييية إسييماعيل أصييح، ورواييية حفييصانتبهييوا لهييذا يييا إ
فيي روايية إسيماعيل الكيالم  ؟إسماعيل مقطوعة، كيف تكون أصح وهيي مقطوعية وروايية حفيص بين غيياث مسيندة

" واليذي ميا صيحبه منيا أحيد"مسيعود يقيول: ابين اية حفص من كيالم ابين مسيعود، ورو  ،شعبي وليس البن مسعودلل
اليذي ينظير إليى  ،كنت، ننتبه ييا إخيوانأنه كان ما قال: عن عبد هللا  عندنا عن الشعبي عن علقمة عن  عبد هللا

عيين  ؟ يقييول: عيين الشييعبيرواييية مقطوعيية :ويييل لونييك تقييول: مييا فييي إشييكال، إسييناد متصييل إسييناد الترمييذي يقييول
ظيياهر اللفييظ، ظيياهر اإلسييناد أنييه   ؟الكييالم لميين -صييلى هللا عليييه وسييلم-عيين عبييد هللا أنييه كييان مييع النبييي  علقميية

ميا "بين غيياث مين كيالم ابين مسيعود قيال: يشيهدها فهيي مقطوعية، وروايية حفيص  لعلقمة، وعلقمة يحكي قصية ليم
مقطوعية، وروايية  إسيماعيلمقطوعية، روايية ة الجن، إذا كان األمر كيذلك روايية الشيعبي " يعني ليلصحبه منا أحد
حفص؟ هل ألن رواية إسيماعيل مثب تية وروايية حفيص رواية إسماعيل أصح من رواية  :كيف يقول حفص مسندة،

التيرجيح اليذي وجيه أو لماذا؟ ألن األوجه التي ذكيرت تقتضيي العكيس فيي الحكيم،  فيوالمثبت مقدم على النا نافية
جهييا المؤلييف وخرجهييا رواييية حفييص هييي التييي  خر   ؟اييية حفييص بيين غييياث لميياذاصييح ميين رو ذكيير رواييية إسييماعيل أ

 "رواية إسماعيل أصح من روايوة حفوص بون غيواث"الترمذي هنا، يقول: مسلم، ورواية إسماعيل هي التي ذكرها 
ألن اليراوي يحكيي قصية  يل مقطوعية وعرفنيا وجيه القطيع فيهيا؛لسبب قيالوا: ألن روايية إسيماع؟ االعلة ويل السبب

 لم يشهدها. 
 د هللا أنيه كيان؛ ألنهيا قيد تيرد عينعن عبد هللا أنه كان ما قال: إني كنت، يعني عين عبيد هللا يعنيي عين قصية عبي

بالشيرطين المعيروفين  االتصيالوال يقصد بها الرواية، و إنما يقصد بها القصة، ال يقصد بها الرواية فتحميل عليى 
يييروى عيين أبييي األحييوص أو ة؟ ييياو هييذه يقصييد بهييا الر  (عيين)ه ألحييوص أنييه خييرج عليييه خييوارج فقتلييو عيين أبييي ا ،ال



نا عن عبد هللا أنه كيان وه ،ما يمكن أن يحدث ؛ ألنه خرج عليه خوارج وقتلوهقصة أبي األحوص؟ قصة بال شك
فتكيون مقطوعية، طييب  ليلية الجين -علييه الصيالة والسيالم-يعني عن قصة عبد هللا أنه كيان ميع النبيي  مع النبي

مقتضييى ة الجيين، " يعنييي ليلييمييا صييحبه منييا أحييد"أن ابيين مسييعود قييال:  ن غييياث مخرجيية فييي مسييلمرواييية حفييص بيي
السيابق أنيه  الحيديثأو مثلميا قلنيا فيي  هيذا أن المقطيوع أصيح مين المسيندهل يعني  مسندة والثاني مقطوعةكونها 

 علها.ي ؟نعم؟ يعل الرواية المسندة بالرواية المقطوعة
بالعظم واليروث،  االستنجاءعند أهل العلم أنه ال يجوز الحديث والعلم على هذا  "لموالعمل على هذا عند أهل الع"

علييييه -هيييل النفييي أو اإلثبيييات أرجييح؟ أو يمكييين الجمييع بيييين الييروايتين؟ وأنهيييم كييانوا ميييع النبييي  نييأتي إليييى الحييديث
، -عليه الصيالة والسيالم-يعني في أول األمر مع النبي  ؟في أول األمر، ثم افتقدوه وقلقوا عليه -سالمالصالة وال

، لكيين قبييل ذلييك كييانوا مييا معييه أحييدهييب إلييى الجيين يعنييي لمييا ذ ،ثييم جيياءه داعييي الجيين وذهييب معييه وليييس معييه أحييد
، خير األمير، وبهيذا تجتميع الروايياتومين نفيى أراد أ ،أول األمر أراد ابن مسعود، فمن أثبت معه، وكان ممن معه

وفووي البوواب عوون جووابر وابوون " :حييديث ابيين مسييعود، قولييه وعلييى كييل حييال الحييديث صييحيح، حييديث البيياب صييحيح
 تقدم في أثناء الباب.  هذا تكرار، "-رضي هللا عنهما-عمر 

 عفا هللا عنك. 
 :ما جاء في االستنجاء بالماء :باب
 عون معواذة عون قتوادة عون عوانوة أبو حدثنا :قاال ،البصري  الشوارب أبي بن الملك عبد بن ومحمد قتيبة حدثنا
 -وسولم عليوه هللا صولى- هللا رسوول فوإن ،أسوتحييهم فوإني بالمواء يسوتطيبوا أن أزواجكون مورن " :تقالو عائشة

 ."يفعله كان
 .هريرة وأبي وأنس البجلي هللا عبد بن جرير عن الباب وفي
ن ،بالمواء االسوتنجاء يختوارون  العلوم أهول عنود العمول وعليه ،صحيح حسن حديث هذا :عيسى أبو قال  كوان وا 

 الثوووري  سووفيان يقووول وبووه ،أفضوول ورأوه بالموواء االسووتنجاء اسووتحبوا فووإنهم ،عنوودهم يجووز   لحجووارةبا االسووتنجاء
سحق وأحمد والشافعي المبارك وابن  .وا 

بين سيعيد ايعنيي  "قتيبوة حودثنا"يقيول:  ،"موا جواء فوي االسوتنجاء بالمواء :باب" :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
 "عوانوة أبوو حودثنا :قواال"صدوق من كبيار العاشيرة  "البصري  -ألموي ا- الشوارب أبي بن الملك عبد بن ومحمد"

دلس وهنييا قتييادة ثقيية ثبييت، لكنييه ي يي "معوواذة عوون" بيين دعاميية السدوسييي "قتووادة عوون" الوضيياح بيين عبييد هللا اليشييكري 
بنيت عبيد  "معواذة عون"ذليك مين إال ما صرح فيه بالتحديث، خال ما في الصحيحين  هبالعنعنة، وال يقبل من حديث

 يسوتطيبوا أن أزواجكون مورن " :-للنسياء– قالت -رضي هللا عنها- عائشةعن "ة العابدة، ثقة ير  العدوية البصهللا
 يعنييي أسييتحيي ميينهم "أسووتحييهم فووإنيبالموواء "يسييتنجوا، واالسييتنجاء هييو اإلسييتطابة  :يعنييي يسييتطيبوا أن "بالموواء

ب هذ، وورد فيي أحادييث أنيه كيان ييجاء بالمياءتعنيي االسيتن "يفعلوه كوان -وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول فإن"
 . -عليه الصالة والسالم- فيها الماء بإدارةلقضاء الحاجة فيتبع 

مورن " :وأبي هريرة، فيه أيضا  قول عائشة للنسياء وأنس ، لكن يشهد له حديث جريرالحديث فيه عنعنة قتادة :أوال  
 قيال هيذا الكيالم -علييه الصيالة والسيالم-ليو أن النبيي األمر باألمر بالشييء يعنيي  "أزوجكن أن يستطيبوا بالماء



مسييألة  ؟مسييألة األميير بيياألمر بالشيييء هييل هييو أميير بييه أو ال "مييروا زوجيياتكم"أو قييال لييألزواج:  "مييرن أزواجكيين"
 ؟هل معنى هذا أن عائشة تأمر األزواج فقيط أو ييدخل فييه النسياء "مرن أزواجكن" عروفة عند أهل العلمخالفية م

ألن النسيياء شييقائق الرجييال، وكييأن  ؛ال يييدخل؟ األصييل أن يييدخل النسيياء لرجييال يييدخل فيييه النسيياء أويعنييي أميير ا
 ن أمر النساء أنفسهن.فت النساء بأمر األزواج كأنها استغنت علما كل   -رضي هللا عنها-عائشة 

ويظهير أثير  ،واحيدة يياءلغة قريل، ولغية تمييم  أستحييهم بيائين "مرن أزواجكن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم"
وحييذفت ييياء، وعلييى لغيية تميييم ال يبقييى  ،ييياء فييي لغيية قييريل إذا أدخلنييا علييى المضييارع جييازم بقيييت ذلييك فييي الجييزم،

ال ياء؟ قريل يا «إذا لم تستحي»شيء،  ألن  بكسيرة؛ «إذا ليم تسيتح  »وعليى لغية تمييم  ،«يإذا لم تسيتح» ءكسرة وا 
ي ي}إ نَّ ّللاَّ   على لغة قريل حذفت ياء وبقيت ياء ت ح  : بياب" :بييائين، فيي البخياري الترجمية [( سورة البقرة26)] { ال  ي س 

"  .بكسرة على لغة تميم، والحديث بياء على لغة قريل إذا لم  تستح 
ألن مجيرد الفعيل  ؛واألمر هنا لالسيتحباب "كان يفعله -صلى هللا عليه وسلم-، فإن رسول هللا هماستحيي يفإن»
 عني بذلك االستنجاء بالماء.وت يقتضى الوجوب،ال 

وهو في الصحيحين  "أنسوعن "وخرجه في صحيح ابن خزيمة  ،البجلي هللا عبد بن "جرير عن الباب وفي" قال:
والخيالف فيي الغيالم هيل هيو ابين مسيعود أو غييره  "فأنطلق أنيا وغيالم نحيوي : "في البخاري ومسلم في حديث أنس

 -علييه الصيالة والسيالم-في قصة أهل قباء، وأن النبيي  ذي وابن ماجهعند أبي داود والترم "هريرة وأبي"معروف 
 .قالوا: إنا نتبع الحجارة الماء، والحديث ضعيف للطهارة سألهم لما أثنى هللا عليهم

 يختووارون  العلووم أهوول عنوود العموول وعليووه"والنسييائي  وأخرجييه أحمييد "صووحيح حسوون حووديث هووذا :عيسووى أبووو قووال"
ن كوان االسوتنجاء ب"قييى ألنيه أن "بالمواء االسوتنجاء  ،االسوتنجاء بالموواء واسوتحبعنودهم، فووإنهم ا يجوز  ة ر حجوواالوا 

سوحاق أفضل، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي هورأو  يقيول العينيي فيي شيرح البخياري:  "وأحمد وا 
جيير، فيقييدم أن يجمييع بييين الميياء والحمييذهب جمهييور السييلف والخلييف والييذي أجمييع عليييه أهييل الفتييوى أن األفضييل 

بالحجر، وتقل مباشرة اليد بها، ولكونه أبلغ في النظافية،  باالستنجاءثم يستعمل الماء فتخف النجاسة  ،الحجر أوال  
ون األثير، والحجير يزييل العيين د ،وأثرهيا ل عيين النجاسيةعلى أحدهما فالماء أفضل، لكونه يزي االقتصارفإذا أراد 

أميا و أو في االستجمار بالحجارة يعني أال يبقى إال أثير ال يزيليه إال المياء، ستنجاء في اال نا أن القدر المجزئ فر وع
 هيل العليم، والحجير يزييل العيين دون األثير لكنيه متفيق علييه،ضابط اإلزالة بالماء فعيود خشيونة المحيل كميا يقيول أ 

يعنييي  ،ي نييتنل عيين االسييتنجاء بالميياء فقييال: إذا  ال يييزال فييي يييدوتصييح الصييالة معييه، وجيياء عيين حذيفيية أنييه سييئ
 ة أنيه منيع االسيتنجاء بالمياء ألنيهمين المالكيي ن ال يسيتنجي بالمياء، وعين ابين حبييبرائحة، وعن ابين عمير أنيه كيا

 ،من كان، ثم حصيل اإلجمياع علييه ا  فال كالم ألحد كائن -صلى هللا عليه وسلم-دام ثبت عن النبي  مطعوم، وما
 .نعم

  عفا هللا عنك.
 إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب: كان -هللا عليه وسلم صلى-ما جاء أن النبي  :باب



 بون المغيورة عون سولمة أبوي عون عمورو بون محمود عون الثقفوي الوهواب عبود حودثناقوال:  بشار بن محمد حدثنا
 حاجتووه -وسوولم عليووه هللا صولى- النبووي فووأتى سوفر فووي -وسوولم عليوه هللا صوولى- النبووي موع كنووت: "قووال شوعبة
 "المذهب في فأبعد
 وابون موسوى وأبوي أبيوه عون عبيود بون ويحيوى وجابر قتادة وأبي رادق   أبي بن الرحمن عبد عن الباب فيو  :قال

 .الحارث بن وبالل عباس
 مكانا   لبوله يرتاد كان أنه -وسلم عليه هللا صلى- النبي عن روى و  ،صحيح حسن حديث هذا :عيسى أبو قال
 .الزهري  عوف بن الرحمن عبد بن هللا عبد :اسمه سلمة وأبو ،منزال   يرتاد كما

كوان إذا أراد الحاجوة أبعود  -صولى هللا عليوه وسولم-موا جواء أن النبوي  :باب": -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
ال يتيأذى النياس بميا ليئومين كميال خلقيه أنيه إذا أراد الحاجية أبعيد،  -عليه الصالة والسيالم-من أدبه  "في المذهب

 الحشرات، بالخارج نفسه، فيبعد، لئال يتأذى الناس بذلك، وجاء اللعنب ،يخرج أثناء قضاء الحاجة، بالرائحة
علييه الصيالة -الذي يبيول فيي طرييق النياس وفيي ظلهيم، لكين تقيدم فيي حيديث حذيفية أن النبيي  «واتقوا المالعن»

ألن أسييهل ميين أميير الغييائط؛ باطة قييوم، فبييال قييائم علييى مييا تقييدم فييدل علييى أن أميير البييول انتهييى إلييى سيي -والسييالم
وال فيي  ال يجيوز البيول ال فيي طرييق النياس البول ال رائحة له، وال يصاحبه صوت بخالف الغائط، لكن ومع ذلك

 ء النهي عنه.وال في غيرها مما جا هم وال تحت شجرة، وال في المواردظل
المعييروف  ،اإلمييام الحييافظ "بشووار بوون محموود حوودثناقووال: " وهييذا نييص الحييدث "إذا أراد الحاجووة أبعوود فووي المووذهب"

 ، تيوفي سينة أربيع وتسيعين ومائيةثقية ي أبو محمد البصر  "الثقفيالمجيد  بن عبد- الوهاب عبد حدثناقال: " ببندار
 ،ومينهم مين وثقيه لعدالتيه ،صدوق، تكلم فييه مين جهية حفظيهبن علقمة بن وقاص الليثي،  "عمرو بن محمد عن"

ذا وجد له متيابع أو ي وعلى كل حال حديثه من قبيل الحسن، وا  رحميه هللا -العراقيي حيافظ كميا قيال ال ،ححشياهد ص 
 :-تعالى

 والحسييييييييييييييييين المشيييييييييييييييييهور بالعدالييييييييييييييييية
 طيييييييرق أخيييييييرى نحوهيييييييا مييييييين الطيييييييرق 

 وتيييييييييييييابعوا محميييييييييييييد بييييييييييييين عمييييييييييييير  إذ
   ج

 ليييييييييييييه أتيييييييييييييىإذا  هوالصيييييييييييييدق روايييييييييييييي 
 (ليييييييييوال أن أشيييييييييق)صيييييييييححته كميييييييييتن 

................................... 
 

 .لي عندنا هذاال
................................... 

 

 الصيييييييييييحيح يجيييييييييييري  علييييييييييييه فيييييييييييارتقى 
 

وأبيو سيلمة  ،نيه أحيد الفقهياء السيبعة: إقييل ،فقييه ،ثقية مكثير ،بين عبيد اليرحمن بين عيوف الزهيري  "سولمة أبي عن"
"عون أبوي  -رحميه هللا تعيالى-على ميا سييأتي فيي كيالم اإلميام  ،عبد هللا بن عبد الرحمن بن عوف الزهري  :أسمه

 -وسلم عليه هللا صلى- النبي مع كنت: "قال" صحابي مشهور ،بن مسعود الثقفي "شعبة بن المغيرة عنسلمة 
ي يقيال: ذهيب والميذهب إميا مصيدر بيبي "المذهب في فأبعد حاجته -وسلم عليه هللا صلى- النبي فأتى سفر في

بود الورحمن بون وفوي البواب عون ع قوال:" هاب اليذي ييذهب إلييه لقضياء الحاجيةذهابا  ومذهبا ، أو مكيان اليذ    يذهب
عليه الشارح، وجياء وهذا لم يقف  "وعن أبي  قتادة" ، وحديثه في النسائي وابن ماجهاألنصاري صحابي "أبي قراد



ي فييي الطبرانيي دوهييذا عنيي "وابوون عبوواس وأبووي موسووى هويحيووى بوون عبيوود عوون أبيوو" ميين عنييد أبييي داود وابيين ماجييه
 .وهو ضعيف أيضا   ن ماجه،عند اب "وبالل بن الحارث" األوسط، لكن سنده ضعيف جدا  

، بشيار وعبيد الوهياب الثقفيي ثقتيان فمحميد بين نظرنيا إليى إسيناده اإذ "قال أبو عيسوى: هوذا حوديث حسون صوحيح"
وحديثيه  ووالصيحابي ال كيالم فييه، فاإلسيناد ميا فييه إال محميد بين عمير  ،صدوق، وأبو سلمة ثقية وومحمد بن عمر 

 -رحمه هللا تعيالى-ان حكمه الحسن، لكن يشهد له ما ذكره المؤلف حسن، يعني لو لم يرد إال من هذا الطريق لك
أخرجيه اليدارمي وبقيية األربعية،  ،صيححه بشيواهده "هذا حديث حسن صوحيح :أبو عيسى "قالوليذا  ،من  الشواهد

رشيال  رخيوا  ليئال يرتيد ال، سيهال  ا  يعنيي ليني "ا  أنه كان يرتاد لبوله مكان -صلى هللا عليه وسلم-ويروى عن النبي "
 أنه بحاجة إلى المنزل المناسب.  هو بحاجة إلى هذا كمايعني  كما يرتاد منزال ، عليه

صلى هللا عليه -ويروى عن النبي "ألن المؤلف يقيول:  ف على من أخرج الحديث بهذا اللفظ؛لم أق :يقول الشارح
يبحييث عيين ريض ال بييد أن ره بصيييغة التمييوصييد   لكيين ذكييره بييدون إسييناد ،يعنييي لييو أخرجييه بإسييناده كفييى "-وسوولم

بهيذا اللفيظ، وفيي  ه: ليم أقيف عليى مين أخيرج حديثيفالشارح يقيول ،مصدر أخر، يخرج فيه ليحكم عليه بما يليق به
 لمنزله.  أيتبو لبوله كما  أو يتب -صلى هللا عليه وسلم-كان رسول هللا " :عن أبي هريرة بلفظوسط للطبراني األ

أن يبيول، فيأتى دمثيا   ادر ذات ييوم فيأ -وسيلم علييه هللا صيلى- النبيي مع كنت أبي موسى قال:د عن وروى أبو داو 
ييه ال يرتيد علا  ليئرخو  ا  يطلب لبوله مكانيعني ل «لبولهإذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد »في أصل جدار فبال ثم قال: 

 لم يرد فييه نيصومثل هذا الحكم لو  ف الزهري"و وأبو سلمة أسمه: عبد هللا بن عبد الرحمن بن عرشال البول "
ال ميا هيو بمطليوب ال يقصيد المكيان الرخيو هيليعنيي  ؟مطلوب وا  ؟ ال بيد المكيان يقصيد اإلنسيان المكيان الصيلب وا 

عليى كيل حيال علييه  ال يرتد إليه الرشال، أو المكان المنحدر بحييث يجليس فيي أسيفله بحييث يرجيع إلييه،الرخو لئ
  .وهللا أعلم صل إليه،للنجاسة سبيال  إلى أن ت وأال يترك أن يحتاط لنفسه
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.عبده ورسوله، على وبارك وصلى هللا وسلم 

 


